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چكيده
يكي از مهمترين راهكارهاي بهرهمندي ازمنابع طبيعي و انساني و بهرهبرداري علمي ،بدون آسيب زدن به محيطزيست،مكانيابي
بهينه اماکن تفريحي و اقامتي ميباشد .محور گردشگري سلطانيه  -کتله خور استان زنجان از جمله محورهايي است که با دارا بودن
جاذبههاي گردشگري ،پتانسيلهاي الزم ،جهت جذب گردشگران را داراست ،اما فقدان اماکن تفريحي و اقامتي مناسب مانعي مهم
جهت تحقق اين هدف است .هدف تحقيق حاضر مكان يابي اماکن تفريحي و اقامتي براي اين محور ميباشد که براي اين منظور و
با استفاده از معيارهاي؛ کاربري اراضي ،دسترسي به مراکز توريستي ،دسترسي به شبكه ارتباطي و  ...و نيز با بهره گيري از مدل
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPمكانيابي شده است .نتايج تحقيق نشانگر آن است که  39139هكتار از اراضي محدوده مورد
مطالعه باالترين قابليت را براي ايجاد کاربري تفريحي و اقامتي و در حدود  99261هكتار از اراضي محدوده کمترين قابليت را براي
ايجاد مراکز تفريحي و اقامتي را دارا هستند .همچنين نتايج نشان ميدهد که بهترين مكانها براي استقرار اين اماکن ،بيشترين
کشش را به مراکز توريستي ،دسترسي به شبكه ارتباطي و دسترسي به مراکز جمعيتي را دارند.

واژهگان کليدي :گردشگري ،توسعه پايدار ،محور سلطانيه  -كتله خورAHP ،
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مقدمه
جهان ما پوشيده از زيباييهاي نامشهودي است كه يکي از آنها ،زيبايي پنهان و مسحوركننده طبيعت است كه پيرامون
ما وجود دارد .طبيعتي كه عالوه بر جنبه زيبايي چشمگيرش ،جنبه كاركردي نيز دارد (ميسر .)20 :2809 ،تنوع بخشيدن به
اقتصاد از دغدغههايي است كه جهان امروز با آن روبروست ،در اين ميان كشورهايي كه به تنوع بخشي اقتصادي روي
آورده اند و ميخواهند خود را از اقتصاد تک پايهاي برهانند و درجستجوي شناخت مزيتها (پتانسيلها) يا خلق مزيتها
هستند ،يکي از اين مؤلفه ها ،گردشگري و صنعت توريسم است كه اغلب كشورهايي كه به لحاظ موقعيت مکاني از اين
مزيتها بهرهمند هستند ،آن را در برنامه توسعه ملي خود گنجاندهاند تا از اين طريق بتوانند فرآيند توسعه ملي خود را تکامل
بخشند (جان و لي .)92:2810 ،گردشگري در طي دهههاي اخير در توليد ثروت و درآمد جايگاه ممتازي را در اقتصاد جهاني
بدست آورده است ،به طوري كه در سال  9880ميالدي  9/0تريليون دالر درآمد از اين صنعت به دست آمده و  0/4درصد
از كل اشتغال جهان هم مربوط به گردشگري بوده است ) .(WTTC, 2008:4يکي از ويژگيهاي گردشگري در عصر
پسامدرن آن است كه پول و گردشگر از مركز به پيرامون حركت ميكند (پاپلي يزدي .)29 :2809 ،صنعت گردشگري از
تعدادي عناصر كليدي تشکيل ميگردد كه جهانگردان به منظور دست يابي به اهداف عام و خاص خود و نيز رفع
احتياجاتشان در نقاط توريستي به آنها متکي ميباشند ،اين عناصر طبقهبندي شده عبارتند از  :تسهيالت ،ميهمان پذيري،
حمل و نقل و جاذبهها (فنل.)91 :2809 ،
امروزه ديدگاه تازهاي درخصوص مفهوم و معناي توسعه مطرح شده است كه به نحو قابل توجهي از ديدگاههاي پيشين
فراگير تر است .وجه اشتراك قالب اين ديدگاههاي نو ،توجه به جنبههاي گوناگون توسعه ،از جنبههاي فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي و نهايتأ جنبه مکاني-فضايي آن است .در اين ميان مکانيابي يک روش مهم براي مديريت زمينهاي
بال استفاده است .انتخاب اين نوع زمين و اختصاص دادن آن به مکان مورد نظر ،به علت پيچيدگي سيستم ،نياز به
بررسي و مالحظه جوانب مختلف و ارزيابي شاخصها دارد ).(SONER, 2008:1
امروزه كشورهاي مختلف در دنيا جهت بدست آوردن درآمد اقدام به سرمايهگذاريهاي وسيعي در گردشگري كردهاند تا
از اين طريق بتوانند درآمدهاي پايدار را كسب كنند .يکي از مهمترين پيش نيازهاي الزم جهت توسعه گردشگري و
دستيابي به پايداري در ابعاد مختلف آن مکانيابي اماكن تفريحي و اقامتي مناسب ميباشد .در تحقيق حاضر و با هدف
شناسايي بهترين اماكن تفريحي و اقامتي در محدوده مورد مطالعه به مکانيابي اماكن تفريحي -اقامتي محدوده گردشگري
سلطانيه -كتله خور استان زنجان و با استفاده از روش  AHPپرداخته شده است.

پيشينه تحقيق
تقوايي و همکاران در سال  ،2828در مقالهاي با عنوان مکانيابي دهکده هاي گردشگري با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي و مدل  ،SWOTاز طريق تلفيق  98اليه اطالعاتي از نقشههاي با مقياس 2:99888سازمان نقشهبرداري كشور
و نيز نقشه مقياس  2:288888سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ،در محيط  ،GISو بهرهگيري از تکنيک،SWOT
به مکانيابي بهترين مکان ايجاد دهکده گردشگري در ارتفاعات جنوبي مشرف بر درياچه پرداخته ،در نهايت ،راهبردهايي
براي توسعه صنعت گردشگري در ساحل درياچه كافتر ارايه كردهاند.
كريمي و مخدوم در سال  ،2800در مقالهاي با عنوان مکانيابي اكوتوريسم در مناطق ساحلي شرق استان گيالن با
استفاده از  ،GISابتدا منابع اكولوژيک و اقتصادي ،اجتماعي مناطق ساحلي شرق استان گيالن را به طور جداگانه شناسايي،
تجزيه و تحليل و جمع بندي كرده ،سپس براساس مدلهاي اكولوژيکي اين دو كاربري ارزيابي گرديدند.
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بدري و وثوقي در سال  ،2800در مقالهاي با عنوان مکانيابي نقاط گردشگري اسکي ،با ارايه روش مکانيابي و شناسايي
مناطق مستعد اسکي ،با بهرهگيري از فنون ساج و عکسهاي ماهوارهاي ،پرداختهاند .محسني در سال  2800در مقالهاي با
عنوان گردشگري پايدار در ايران :كاركردها ،چالشها و راهکارها ،ضمن تحليل وضعيت صنعت گردشگري در ايران به
نقش ،كاركردهاي آن و موانع و راهکارهاي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايران ميپردازد .محقق نبود زيرساختهاي
مناسب را از مهمترين عوامل موثر بر عدم توسعه گردشگري پايدار در ايران بر ميشمارد .فرخ زاده اصل و همکاران ،در
سال  ،2801در مقالهاي با عنوان تحليل پهنههاي مناسب توسعه گردشگري طبيعي در استان كردستان با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيايي ،محدوده استان كردستان را به منظور توسعه گردشگري طبيعي مورد ارزيابي قرار داده ،در
نهايت مشخص ميكنند كه تنها يک درصد از مساحت استان هيچ گونه قابليت براي توسعه گردشگري طبيعي ندارد.
الي و وين ( )9822در تحقيقي و با استفاده از مدل  AHPبه بررسي عوامل موثر بر كارايي و گسترش توسعه گردشگري
پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد ،دسترسي گردشگرا به خدمات مناسب و به ويژه اماكن اقامتي يکي از سه عامل
مهم در توسعه گردشگري ميباشد .يوئن ( )9829در تحقيقي به ارزيابي و مقايسه مدهاي  AHPو  ANPجهت مکان
يابي اماكن اقامتي پرداخته است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد ،هر كدام از مدلها با توجه به نوع دادههاي در اختيار
ميتواند جهت مکانيابي مورد استفاده قرار بگيرد.

محدوده مورد مطالعه
محور گردشگري سلطانيه-كتله خور در شرق استان زنجان تا جنوب غربي اين استان واقع شده است ،در طول اين محور
ارتباطي چندين جاذبه گردشگري وجود دارد كه مهمترين آنها شامل گنبد سلطانيه ،غار كتله خور ،غارهاي داش كسن،
مجموعه تاريخي چلبي اوغلي و بقعه مال حسن كاشي ميباشد .مهمترين آثار اين محور غار كتله خور و گنبد سلطانيه
ميباشد ،غار كتله خور در موقعيت جغرافيايي  40درجه و  0دقيقه طول شرقي و  89درجه و  98دقيقه عرض شمالي قرار
دارد ) .(Arshadi, 2004:11اين غار در زون تکتونيکي ايران مركزي در پيشاني كوههاي زاگرس قرار دارد (Raeisi,
) .2003: 2درحال حاضركتله خور ،غاري خشک است كه به راحتي ميتوان در آن تردد كرد (خوش رفتار.)20 :2800 ،
گنبد سلطانيه بزرگترين گنبد آجري جهان در  88كيلومتري شهر زنجان قرار دارد ،اين گنبد داراي  188سال قدمت و
اساس بناي آن بر اساس عدد  0پايه گذاري شده است ،به علت معماري ايراني -اسالمي اين گنبد هر ساله هزاران گردشگر
خارجي و داخلي از اين گنبد بازديد ميكنند.

شكل  .6موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه (محور گردشگري سلطانيه -کتله خور).
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مباني نظري تحقيق
توسعه با توجه به شرايط زماني و مکاني يک پديده نسبي است .توسعه عالوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد ،شامل
دگرگوني اساسي در ساختمانهاي نهادي ،اجتماعي ،اداري و همچنين وجه نظرهاي عمومي مردم است (پاپلييزدي،
 .)98: 2802از دهه 2218به بعد توسعه به مثابه ابزاري براي تعادل و آشتي ميان نظام اكولوژيک با نظام اقتصادي -اجتماعي
شد (براهمن .)41 :2802،در اين ميان ،براساس تعريف لغت نامهها ،پايداري به يک تالش مداوم براي حفظ توانايي بقا و
جلوگيري از شکست و انقراض اطالق ميگردد (اسدي و نادري .)4 :2800 ،پايداري استمرار حركت ،نه تنها در بعد
اكولوژيکي آن بلکه استمرار حركت رو به جلو ،به طوري كه خود مردم حركت را انجام دهند (افتخاري و فيروزنيا 2809،
 .)209:در سمپوزيوم سال  2222الهه ،در مورد مفهوم توسعه پايدار آمده است :اگر منظور از توسعه ،گسترش امکانات
زندگي انسانهاست ،اين امر نه تنها در مورد نسل حاضر بلکه براي نسلهاي آينده نيز بايد مدنظر باشد (ازكيا و غفاري،
"..)08 :2804كميته جهاني محيط زيست و توسعه" تعريف توسعه پايدار را توسعهاي ميداند كه نيازهاي نسل حاضر را
برطرف ،بدون اينکه توانايي نسل آينده را در توانايي برطرف سازي نيازهايش كاهش دهد ( .)Rao, 2006: 41گردشگري
به عنوان يک فعاليت مهم اقتصادي كه شامل بخشهاي متنوعي است ) )Mowforth, 2003:4يک كاتاليزوري مهم
جهت توسعه جوامع شناخته شده ) )Camfield, 2009: 84و در سطح كالن منافع اقتصادي مانند افزايش درآمدهاي
مالياتي ،سرمايهگذاري و كمک به تراز پرداختها ) (Prentice, 2003:14و در اقتصاد خرد به ارائه فرصتهايي جهت
اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ) (Mathieson, 2006افزايش درآمد سرانه مردم ) (Shaw, 2000همچنين توسعه
كارآفريني جهت رشد اقتصادي ) (Holden, 2008: 47وگسترش زيرساختها را به همراه دارد). (Dumont, 2005:11
از بعد اجتماعي و فرهنگي تعامل ميان مردم محلي و بازديدكنندگان باعث ترويج اطالعات و اين امر ميتواند منجر به
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ) (Li, 2003:9و گسترش دانش بشري را به دنبال داشته باشد (.)Nyaupane, 2006:5
شناسايي نواحي مناسب براي توسعه فعاليتهاي گردشگري از اهم موضوعات برنامهريزان گردشگري است .شناسايي و
مکانيابي مکانهاي مستعد براي توسعه فعاليتهاي گردشگري ازگستردهترين و معروفترين كاربردهاي سيستم اطالعات
جغرافيايي است (بيرانوند.)41 :2801 ،
از مهمترين عناصر گردشگري ،واحدهاي اقامتياند .اين مراكز بعد ازجاذبههاي توريستي مقاصد ،عمدهترين و مهمترين
نکتهاي است كه توجه توريستها را به خود معطوف ميكند .ميزان خدمات مراكز اقامتي مانند درجه و كيفيت آن ،خدمات
بهداشتي مطلوب و استاندارد و نزديکي به محل و مقصد مورد نظر كه هدف نهايي سفر گردشگر است ،ميتواند كاهش
يا افزايش فضاي خدماتي و تغيير الگوي رفتاري گردشگر را به همراه داشته باشد (طاهري و همکاران .)222 :2828 ،در
اين ميان ،الزمه دست يابي به مزاياي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي گفته شده در گردشگري توسعه و سرمايه گذاري در
اماكن اقامتي و تفريحي است.

روش پژوهش
روش تحقيق از نظر نوع كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي -تحليلي و از نظر روش كار به صورت تلفيقي بوده و براي
جمعآوري اطالعات هم از روش كتابخانهاي كه شامل جستجوي اينترنتي ،مقاالت پژوهشي و كاربردي استخراج و استفاده
شده است .از مواد و دادههاي زير براي توليد معيارهاي مورد استفاده در پژوهش استفاده شده است:
 -استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست  )TM( 9براي توليد نقشه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه.
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 استفاده از نرم افزار  Global Mapperبراي گرفتن  DEM2محدوده مورد مطالعه براي توليد نقشه شيب و جهتشيب در محيط .ARC GIS
 نقشههاي زمين شناسي منطقه با مقياس ( 2:288888توليد نقشه گسلهاي منطقه).ساير نقشههاي محدوده مورد مطالعه (اماكن توريستي ،شبکه ارتباطي ،ميزان بارش ،دما و )...با استفاده از نقشههاي موجود
از طريق نرمافزار  ARC GISتهيه شدهاند و در آخر كليه نقشههاي توليد شده در محيط  ARC GISگرد آوري ،ذخيره
و بعد از وزن دهي از طريق فرآيند سلسله مراتبي ( )AHPروي هم گذاري شده و نقشه مکانهاي بهينه براي ايجاد مراكز
تفريحي و اقامتي در منطقه تهيه و مورد تحليل قرار گرفته است .در تحقيق حاضر نحوه انتخاب شاخصها و تعين بهترين
اولويت با استفاده از روش دلفي انجام شده است .صاحب نظران تحقيق كه در واقع اعضاي پانل خبرگان روش دلفي را
تشکيل ميدهند ،متخصصان حوزه ژئومورفولوژي ،برنامهريزي شهري و روستايي ميباشد ،از آنجايي كه در روش دلفي
تعداد 28تا  29شركت كننده براي انجام مطالعه كافي ميباشد ) (Hung & Southard, 2008پرسشنامهاي در ارتباط
با اهميت و ميزان وزن شاخصهاي تحقيق تدوين و جهت تعيين وزن شاخصها به  88نفر از اساتيد ارسال شد ،از تعداد
 99پرسشنامه ارسالي 24 ،پرسشنامه توسط متخصصان تکميل شد .در اين پژوهش با توجه به مطالعات قبلي و پيشينه
تحقيق شاخصهاي مورد استفاده با استفاده از قابليت نرمافزار  ARC MAPتوليد و بعد از وزن دهي ،با استفاده از مدل
تحليل سلسله مراتبي  AHPروي همگذاري شده و مکانهاي بهينه مورد شناسايي قرار گرفتند.
فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP
مدل  AHPبراساس ساختاردهي سلسله مراتبي عناصري ميباشد كه در مسأله تصميم گيري دخالت دارند ،سادهترين
سلسله مراتب شامل سه سطح ميباشد ،باالترين سطح همان هدف تصميم ،سطح دوم ضابطهاي است كه طبق آن
پيشنهادها ارزيابي ميشوند ،در موقعيتهاي بسيار پيچيده هدف اصلي ميتواند به هدفهايکوچکتر تقسيم شود و يک
ضابطه يا معيار هم ميتواند به ضابطههاي خرد تقسيم شود ) .(Lee, 2009:57مدل AHPبراساس چهار اصل شرط
معکوس ،همگني ،وابستگي و انتظارات بنيان گذاري شده است و رعايت اين اصول در به كارگيري اين الزامي است .شرط
معکوس بيان ميدارد كه در مقايسه دوبه دويي عناصر ،اگر اهميت  Iنسبت به  Jبرابر با  Nباشد ،اهميت عنصر  Jنسبت
به  Iبرابر  1/Nخواهد بود .اصل همگني يعني عناصر  Iو  Jبايد با هم همگن و قابل مقايسه باشند .به عبارت ديگر،
اهميت  Iنسبت به  Jميتواند بي نهايت يا صفر باشد .اصل وابستگي يعني هرعنصر سلسله مراتبي به عنصر بااليي خود
وابسته است و اين وابستگي به صورت خطي ميباشد (پورطاهري .)10 :2828 ،اصل انتظارات هم يعني هرگاه تغييري در
ساختار سلسله مراتبي رخ دهد ،فرايند ارزيابي مجدداً انجام ميشود ( قدسي پور.)0: 2812 ،
تنظيم و برقراري ترجيحات از طريق مقايسات زوجي
مقايسه زوجي به عنوان اساس فرآيند سلسله مراتبي شناخته ميشود ( .)Ulenginet al, 2001: 366در اين مرحله
هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجي مورد مقايسه قرار گرفته است (جدول .)2
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جدول  .6مقايسه  3کميتي توماس ال ساعتي براي مقايسه دودويي گزينهها
امتياز (شدت ارجحيت)

تعريف

2
8
9
1
2
0 ، 0 ،4 ،9

ترجيح يکسان ()Equally 84referred
كمي مرجح ()Moderately 84referred
ترجيح بيشتر ()Strongly 84referred
ترجيح خيلي بيشتر ()Very Strongly 84referred
كامالً مرجح ()Extremely 84referred
ترجيحات بينابين (وقتي حالتهاي ميانه وجود دارد)

منبع :توفيق.2818،94به نقل از توماس ال ساعتي 2220

ماتريس مقايسه زوجي يا دو تايي
به منظور تعيين اهميت نسبي معيارها در هر مرحله از سلسله مراتب از مقايسه دو به دو استفاده ميشود .اين روش در بر
دارنده يکسري مقايسات دو به دو به منظور ساختن ماتريس تناسب ميباشد .اين ماتريس تعدادي مقايسه دوتايي را به
عنوان ورودي دريافت و اوزان مورد نظر را به عنوان خروجي توليد ميكند (( .)Malczewski, 1999: 157جدول .)9
قابل ذكر است كه ضريب سازگاري يا نسبت توافق ماتريس مقايسه دو تايي ) (CR2= 0.07محاسبه شد.
جدول  .2ماتريس مقايسه دو تايي معيارهاي بكار رفته در مكانيابي اماکن تفريحي و اقامتي
جاذبه
هاي
توريستي
9

2

872221

2

2

0

0

1

1

0

9

4

8

9

2

879

872440
872824
878098
878021
878409
878842
878908
878220
878240
878220
878288
2

2
0
0
1
0
9
9
4
8
9
2

0
0
1
0
0
9
4
8
9
2
879

0
1
1
0
9
4
8
9
2
879
878888

1
0
9
9
4
8
9
2
879
878888
8799

0
0
9
4
8
9
2
879
878888
8799
879

0
9
4
8
9
2
879
878888
8799
879
879

9
4
8
9
2
879
878888
8799
879
872001
872001

4
8
9
2
879
878888
8799
879
872001
872001
872492

8
9
2
879
878888
8799
879
879
872492
872492
87299

9
2
879
878888
8799
879
872001
872001
872492
87299
87299

2
879
878888
8799
879
872001
872001
872492
87299
87299
872222

879
878888
8799
879
872001
872492
872492
87299
87299
872222
872222

878888
8799
879
872001
872492
872492
87299
87299
872222
872222
872222

وزن
نهايي

خطوط
گاز

لوله
نفت

خطوط
برق

فاصله
از گسل

جهت
شيب

مسيلها

شيب

مراکز
جمعيتي

دما

ميزان
بارش

دسترسي
به جاده

879410

2

2

2

0

0

1

1

0

9

4

8

کاربري
اراضي

شرح
كاربري اراضي
جاذبه هاي
توريستي
دسترسي به جاده
ميزان بارش
دما
مراكز جمعيتي
شيب
اراضي سيل گير
جهت شيب
فاصله از گسل
خطوط برق
لوله ها نفت
خطوط گاز
مجموع

مأخذ :يافتههاي پژوهش

يافتهها و بحث
در ادامه اين پژوهش معيارهاي مهم مورد استفاده در اين پژوهش مورد تحليل وبررسي قرار گرفتند.در رابطه با همه
شاخصها مورد استفاده قابل ذكر است اين شاخصها بعد از توليد در نرمافزار ،ARC MAPهر يک با توجه مدل AHP
وزن دهي شدند .و اعداد  2 ،1 ،9 ،8 ،2به ترتيب نشانگر وضعيت (عدم تناسب ،نسبتا نامناسب ،بي تفاوت ،نسبتا مناسب و
كامال مناسب) آن معيار نسبت به بحث مکانيابي اماكن تفريحي  -اقامتي ميباشد كه با توجه مطالعات كتابخانهاي ،پيشينه
تحقيق و نظرات نويسندگان اعمال شده اند.
1.consistency ratio
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مهمترين شاخص مورد استفاده در اين پژوهش شاخص كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه با وزن ( )8/9410ميباشد.
در مورد اليه كاربري اراضي قابل ذكر است كه در نظر گرفتن كاربريهاي زمينه (كاربريهاي وضعيت موجود) يک مورد
بسيار الزامي در هر بحث مکانيابي ميباشد و بايستي كاربريهاي ساخته شده (پهنه هاي شهري) و ساير كاربريها كه
اصالً براي استقرار اماكن تفريحي مناسب نيستند (اراضي كشاورزي) ،شناسايي شده و از استقرار اماكن تفريحي اقامتي در
اين اراضي و پهنهها جلوگيري به عمل آيد .دراين پژوهش اراضي باير وهمچنين پهنههاي درختي و باغات ازشاخصهاي
مهم در مکانيابي اماكن تفريحي  -اقامتي ،نزديکي اين اماكن به جاذبههاي توريستي طبعي و تاريخي ميباشد كه اين
امر به گردشگران امکان استفاده بهينه از از جاذبههاي توريستي را ميدهد .بنابراين در اين پژوهش فاصله  8-9888متر از
جاذبههاي توريستي باالترين و فاصله 29888متر به باال كمترين امتياز را به خود اختصاص ميدهند.

شكل  .2وزن دهي کاربري اراضي وضع موجود محدوده مورد مطالعه

جدول  .9رتبه بندي دسترسي به اماکن توريستي محدوده مورد مطالعه (به متر)
3

9

3

9

6

وزن معيارها

8 -9888

9888-9888

9888-0888

0888-29888

 29888به باال

اندازه (به متر)
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شكل  .9رتبه بندي دسترسي به جاذبههاي توريستي در محدوده مورد مطالعه

از ديگر بحثهاي مهم در موضوع مکانيابي اماكن تفريحي -اقامتي بحث ميزان بارش و ميزان دما در هر محدوده
جغرافيايي و تاثير اين عوامل در مکانيابي محلهاي احداث اماكن تفريحي  -اقامتي ميباشد .در اين پژوهش در راستاي
شناسايي بهتر مکانهاي تفريحي اقامتي با استفاده از دادههاي ايستگاههاي هواشناسي محدوده مورد مطالعه و استان زنجان
و استانهاي همجوار و با استفاده از مدل  spline interpolationبه پهنهبندي ميزان بارش و دما درمحدوده مورد مطالعه
اقدام شد .شکل ( )4وضعيت محدوده مورد مطالعه و ايستگاههاي هواشناسي در آن و استانهاي همجوار را نشان ميدهد.
بعد از پهنه بندي اراضي محدوده مورد مطالعه با توجه به ميزان بارش و دما ،با توجه به وضعيت آب و هوايي محدوده مورد
مطالعه (نسبتاً گرم و خشک) ،پهنههاي كه داراي بيشترين ميزان بارش و داراي حداقل ميزان دما بودند بهترين مکان براي
استقرار اماكن تفريحي واقامتي تشخيص داده شدند.

29

مكانيابي اماکن تفريحي و اقامتي استان زنجان - ...چراغي و ذولفي

شكل  .9موقعيت ايستگاههاي هواشناسي نسبت به محدوده مورد مطالعه

در رابطه با معيار شيب و جهت شيب قابل ذكر است كه براي توليد نقشه شيب و جهت شيب محدوده مورد مطالعه ابتدا
نقشه DEM2محدوده از نرمافزار  Global Mapperاخذ گرديده و در نرمافزار  ARC GISنقشههاي شيب و جهت
شيب توليد گرديد .بعد از توليد نقشههاي شيب و جهت شيب ،شيب و جهت شيب مناسب با توجه به مطالعات صورت گرفته
براي اماكن تفريحي  -اقامتي شناسايي و با توجه به آنها نقشههاي موجود وزن گذاري شدند.
جدول  .9رتبه بندي شيب و جهت شيب محدوده مورد مطالعه.
6

3

9

3

9

وزن معيارها

 29به باال
شيب جنوبي

29 -2
جنوب غربي

2 -1
شمال شرقي و شمال غربي

1 -9
شيب شمالي

8 -9
جنوب شرقي

شيب(به درصد)
جهت شيب
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شكل  .3وزن دارشده شيب (راست) و جهت شيب (چپ) محدوده مورد مطالعه

در رابطه با علت استفاده از نقشه جهت شيب قابل ذكر است كه در مکانيابي امکان تفريحي -اقامتي ،توجه به نور گيري
محلهاي مکانيابي شده براي اماكن تفريحي اقامتي بسيار مهم ميباشد و چون كشورمان ايران و همچنين محدوده مورد
مطالعه از نظر آب و هوايي ،در آب و هوايي نسبتا خشک واقع شده ،و چون شيبهاي شمالي افتاب گيري كمتري نسبت
ب ه ساير جهات شيب داشته ،باعث به خوش آب و هوا بودن و پوشش گياهي مناسب ،شيب شمالي شده و اين مزيتها
باعث ايجاد مناسبت بيشتر شيب شمالي نسبت به ساير جهات شيب ،براي مکانيابي اماكن تفريحي و اقامتي شده است.
در تحقيق حاضر ،رتبه بندي حريم منابع انرژي براساس جداول ( )9صورت گرفته است .در ارتباط با شاخصهاي فوق الذكر
قابل ذكر است كه با توجه به استانداردهاي موجود داشتن  298متر فاصله از لولههاي گاز براي كليه تاسيسات بازم و
ضروري ميباشد (زلفي .)18 :2828 ،همچنين با توجه به استانداردهاي ارائه شده از طرف شركت برق ،حريم الزم براي
خطوط برق فشار قوي با ولتاژ  289هزار ولت  88متر و براي خطوط برق  488هزار ولت حريم  98متر پيشنهاد شده است
(زلفي.)19 :2828 ،
جدول  .3رتبه بندي حريم خطوط انتقال برق و خطوط انتقال گاز (به متر)
3

9

3

9

6

وزن معيارها

 988به باالتر
 288به باالتر

298 - 988
288-098

288 - 298
098-488

98 - 288
488-298

8 - 98
298-8

انتقال برق( اندازه به متر)
خطوط گاز(اندازهبه متر)

در رتبه بندي حريم گسلها ،به پهنههاي با فاصله  8-0كيلومتر از گسلها كمترين امتياز و به پهنههاي با فاصله 98
كيلومتر به باال ،از گسلهاي محدوده مورد مطالعه بيشترين امتياز داده شده است.
جدول  . 1رتبه بندي حريم گسلهاي محدوده مورد مطالعه (به کيلومتر)
3

9

3

9

6

وزن معيارها

 98به باال

29 - 98

28-29

0-28

8-0

اندازه (كيلو متر)
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شكل  .1پهنه بندي حريم گسلهاي محدوده مورد مطالعه (به کيلومتر)

تلفيق شاخصهاي مورد استفاده براي مكانيابي اماکن تفريحي و اقامتي
در تحقيق حاضر با توجه به شاخصهاي بکار رفته كه شامل كاربري وضع موجود ،ميزان بارش و دما ،دسترسي به شهرها
و جاذبههاي توريستي ،خطوط انتقال انرژي (برق ،گاز و نفت) ،مسيلها ،گسل ،شيب و جهت شيب ،دسترسي به جاده
ميباشد ،بعد از توليد هر يک از معيارها و وزن دهي اين معيارها ،با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي و دستور
 Weighted Overlayبه تلفيق نقشههاي وزندهي شده اقدام شد و نقشه نهايي (شکل  )1پهنه بندي اراضي محدوده
محور سلطانيه -كتله خور براي مکانيابي اماكن تفريحي  -اقامتي بدست آمد.

شكل  .9مكانهاي بهينه براي استقرار اماکن تفريحي اقامتي در محور گردشگري سلطانيه -کتله خور
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نقشه بدست آمده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  9پهنه متفاوت را براي ايجاد مراكز تفريحي و اقامتي نشان ميدهد كه
پهنه اول (قرمز رنگ) نشان دهنده عدم مطلوبيت و پهنه پنجم (سبز) نشانگر مطلوبيت كامل براي ايجاد مراكز تفريحي و
اقامتي ميباشد .در مورد علل عدم مطلوبيت پهنه اول (رنگ قرمز) كه  81028هکتار از اراضي منطقه را به خود اختصاص
داده ميتوان داليل زير را بيان كرد:
الف) فاصله زياد با اماكن توريستي و شهرها .
ب) عدم دسترسي مناسب به شبکه ارتباطي منطقه بهخصوص محور سلطانيه  -كتله خور (مراكز توريستي اين منطقه اكثر
به اين محور نزديک ميباشند).
ج) شيب نامناسب اين مناطق و نزديکي به عوامل طبيعي خطر آفرين (گسلها و مسيلها) در اين منطقه.
در مورد علل مطلوبيت كاملپهنه پنجم (سبزرنگ) كه 98891هکتار از اراضي منطقه را به خود اختصاص داده ميتوان داليل
زير را بيان كرد:
الف) مهمترين عامل ايجاد اين پهنهها در منطقه ،نزديکي و دسترسي مناسب به عوامل توريستي ،شهرها و شبکه ارتباطي
ميباشد.
ب) شيب مناسب در اين مناطق و قرار گيري اين پهنهها در اراضي باير كه باالترين قابليت را براي ايجاد امکان تفريحي
 اقامتي را دارا ميباشند.ج) قرار گيري اين مناطق در مناطق پر بارش و همچنين داراي بهترين شرايط دمايي.
د) دوري از عوامل طبيعي بحران آفرين.

نتيجهگيري
گردشگري و فعاليتها ي مرتبط با آن امروزه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به عنوان سياستي نوين جهت رشد
و توسعه مورد توجه برنامهريزان قرار گرفته و در راستاي تجديد حيات اقتصادي جوامع در حال توسعه بکار گرفته ميشود.
يکي از مهمترين موانعي كه باعث عدم توسعه گردشگري در كشورمان شده است ،نبود اماكن اقامتي و تفريحي مناسب
است ،به طوري كه بسياري از نواحي كشورمان از نظر جاذبههاي گردشگري غني بوده اما به علت نبود و كمبود اماكن
تفريحي و اقامتي مناسب توانايي جذب گردشگران را ندارند .در اين راستا بايد اقدامات اساسي در زمينه ايجاد مراكز تفريحي
و اقامتي در مناطق مستعد نمود .الزمه ايجاد مراكز تفريحي و اقامتي در مناطق مستعد بايد مکانيابي مناسب و متناسب با
اهداف توسعه پايدار باشد تا هم رشد و توسعه اقتصادي  -اجتماعي جوامع محلي را به همراه داشته و هم همراه با حفظ
محيط زيست باشد .در تحقيق حاضر و با استفاده از  28شاخص به مکانيابي اماكن تفريحي و اقامتي در محور گردشگري
سلطانيه  -كتله خور استان زنجان پرداخته شد ،نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد كه مکانهايي براي استقرار اماكن
تفريحي و اقامتي مناسب هستند كه به ترتيب بيشترين دسترسي را به مراكز گردشگري ،دسترسي به شبکه ارتباطي و
دسترسي به مراكز جمعيتي را دارا باشند .بر اين مهمترين راهکارهاي پيشنهادي پژوهش حاضر به شرح زير ميباشد:
 براي تحقق اهداف مثبت گردشگري پايدار در محدوده مورد مطالعه و در راستاي ايجاد تعادل در توسعه مناطق شهريو روستايي ،شناسايي و بهرهگيري از منابع مختلف و جاذبههاي منطقه در جهت رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي
راهبردهايي پيشنهاد ميگردد:
الف) زير ساختهاي خدماتي
زير ساختهاي خدماتي بين راهي
 -تجهيز راهها به پمپ بنزين ،استراحتگاهها ،رستوران ،سرويس بهداشتي ،نماز خانه و...
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 اصالح عاليم راهنمايي و رانندگي در مسيرهاي منتهي به امامزاده محمّد احداث امکانات رفاهي ،بهداشتي بين راهي و نظارت بر فعاليت آنها و واگذاري اداره امور اين مراكز تفريحي ،اقامتي،بهداشتي و ...به مردم محلي جهت مشاركت ،ايجاد درآمد و اشتغال براي آنها
زير ساختهاي خدماتي در منطقه مورد مطالعه
 تشويق بخش خصوصي و خيرين و كمکهاي بالعوض به بخش خصوصي به قصد ساخت هتل و مهمانسراها و ايجادتسهيالت براي آنها
ايجاد پاركينگ براي پارك كردن وسايل گردشگران؛
ايجاد سطل زباله در اين مکان يا توزيع نايلون در بين خانواده خواهان زيارت امامزاده در قبل از ورود آنها به جايگاه ،جهت
عدم جا گذاشتن زبالههاي خود؛
ب) زير ساختهاي فرهنگي
 آگاهي دادن به مردم بومي نسبت به ويژگيهاي مثبت ورود گردشگر به منطقه و نحوه برقراري ارتباط با گردشگران وارائه خدمات به آنها
 ايجاد نظم و انضباط اجتماعي در كنار امامزاده توسط نهادهاي متولي؛برگزاري مراسمهاي و جشنوارههاي محلي
 -برگزاري نمايشگاههايي براي عرضه محصوالت فرهنگي و صنايع دستي
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